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EXPOSEM: 

La situació de ra ciutadania sense feina i amb ingressos insuficients a Catalunya és 
desesperada i s'enfonsa en la tragedia social. 

La pobresa severa colpeja a centenars de milers de persones, moltes famílies han de 
buscar cada dia els aliments amb els quals sobreviure, pateixen el tall del 
subministrament de I'aigua, gas i electricitat, sense els quals no és possible viure, 
i!-luminar les cases, conservar els aliments, rentar la roba, cuinar el menjar. .. , sense 
poder pagar el lIoguer o la hipoteca de I'habitatge són desnonats i condemnats a la 
intemperie, la incertesa, la desesperanc;a. Atrapats en la pobresa la salut física ¡psíquica 
es deteriora, i alguns, com el nostre company Evaristo Justícia, decideixen abandonar 
aquesta vida tan cruel. 

L'aprovació pel Parlament de Catalunya de la Moció sobre pobresa energetica el passat 
7 de novembre ens va tornar una mica d'esperanc;a, pero el Decret Llei 6/2013 ens ha 
decebut i indignat. 

Sol' licitem una entrevista amb voste, en el termini més breu possible per tractar 
aquests temes urgents per a molts ciutadans/es de Catalunya. Imaginem que té una 
agenda atapeTda, pero esperem que entenguí que la vida de la gent esta per sobre de 
tot. Necessitem una lIei que garanteixi a les persones i families en situació de 
vulnerabilitat I'accés als serveís basics d'aigua, gas i electricítat, que condoní el deute 
per ímpagament de les factures d'aquests serveis, que impedeixi els desnonaments de 
I'habitatge i es faciliti a qui no la té. Necessitem que es tramiti amb urgencia i s'aprovi el 
projecte de lIeí per una Renda Garantida de Ciutadania, complint amb I'art o 24.3 del 
Estaut d'Autonomia. 

A I'espera d'una resposta positiva a la nostra sol.licitud us saludem atentament. 
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